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Wånell och professor/Äldrecentrum Mats Thorslund samt nämndsekreteraren
Barbara Ahlmark.
1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.
Sammanträdet öppnades av ordf. Lars Wettergren.
2. Val av justerare
Vice ordföranden Eva Sahlin utses att tillsammans med ordföranden Lars
Wettergren justera dagens protokoll.
3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Anmäls några övriga frågor, varefter dagordningen fastställs.
4. Anmälan av protokollsjustering KPR
6/2010-09-07
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
5. Anmälan av protokollsjustering ÄN
Anmälan läggs till handlingarna.

6/2010-09-14

6. Anmälan av protokollsjustering HKR
Anmälan läggs till handlingarna.

6/2010-09-07

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 12 okt 2010:
-

§6

Granskning av profilboende för äldre personer med
psykiska funktionsnedsättningar; Väderkvarnen vård- och
omsorgsboende, Norrmalms stadsdelsnämnd
Dnr 113-193/2010

Inom äldrenämnden finns stadens äldreomsorgsinspektörer som har i uppdrag att
kartlägga stadsdelsnämndernas äldreomsorg på ett systematiskt sätt. Fokus för
inspektörernas arbete är att beskriva och bedöma kvaliteten utifrån de äldres
perspektiv.
Arbetssättet har fr.o.m. 2010 förändrats på så sätt att granskningen numera sker
utifrån olika teman där urvalet av enheter som ska ingå görs över hela staden.
Granskning görs i såväl kommunala som entreprenaddrivna enheter, och även i
verksamhet i privat regi som ingår i avtalet om köp av enstaka platser. Det första
temat är profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar.
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Äldreomsorgsinspektörerna har i maj 2010 granskat profilboendeenheten för äldre
med psykiska funktionsnedsättningar som finns på Väderkvarnens vård- och
omsorgsboende inom Norrmalms stadsdelsnämnd.
Äldreomsorgsinspektörerna föreslår äldrenämnden att granskningsrapport
överlämnas till Norrmalms stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med
anledning av granskningen.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.

-

§7

Granskning av profilboende för äldre personer med
psykiska funktionsnedsättningar; Mälarbacken vård- och
omsorgsboende
Dnr 113-194/2010

Inom äldrenämnden finns stadens äldreomsorgsinspektörer som har i uppdrag att
kartlägga stadsdelsnämndernas äldreomsorg på ett systematiskt sätt. Fokus för
inspektörernas arbete är att beskriva och bedöma kvaliteten utifrån de äldres
perspektiv.
Arbetssättet har fr.o.m. 2010 förändrats på så sätt att granskningen numera sker
utifrån olika teman där urvalet av enheter som ska ingå görs över hela staden.
Granskning görs i såväl kommunala som entreprenaddrivna enheter, och även i
verksamhet i privat regi som ingår i avtalet om köp av enstaka platser. Det första
temat är profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar.
Äldreomsorgsinspektörerna har i maj 2010 granskat profilboendeenheten för äldre
med psykiska funktionsnedsättningar som finns på Mälarbackens vård- och
omsorgsboende inom Norrmalms stadsdelsnämnd.
Äldreomsorgsinspektörerna föreslår äldrenämnden att granskningsrapport
överlämnas till Bromma stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med
anledning av granskningen.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.

-

§ 11 Anmälan av rapport ”Träffpunkt för mig?” – Utbudet av
och möjlighet till fysiska och sociala aktiviteter för äldre i
ordinärt boende med hemtjänst och i behov av stöd och
hjälp inom Stockholms stad
DNR 405-211/2010

Äldreförvaltningen har i budget 2009 fått i uppdrag att utveckla kultur- och
idrottsinsatser inom äldreomsorgen.
För att få en uppfattning om vilka aktiviteter som erbjuds äldre i ordinärt boende
med hemtjänst och visst behov av stöd och hjälp gavs Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum i uppdrag att bl.a. kartlägga och beskriva vilka fysiska aktiviteter
som respektive stadsdelsnämnd erbjuder, identifiera eventuella hinder för att dessa
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äldre ska kunna delta i de aktiviteter som erbjuds målgruppen, fånga upp några
goda exempel, inom Stockholms stad, i syfte att använda dessa i utformningen av
anpassade fysiska aktiviteter för äldre i ordinärt boende med visst behov av stöd
och hjälp i andra delar av staden.
Av rapporten, Träffpunkt för mig? framgår att samtliga stadsdelsnämnder hade
minst en träffpunkt som vänder sig till de äldre i stadsdelsområdet. Vilken typ av
aktiviteter som erbjöds varierade dock mellan stadsdelsnämnderna, i flera
stadsdelar har frivilliga fått en viktig funktion. Fyra stadsdelsnämnder hade
aktiviteter särskilt riktade till äldre i ordinärt boende med hemtjänst. Aktiviteterna
bestod främst av utflykter och bussturer med gemensam måltid på restaurang.
För äldre som bor i ordinärt boende med hemtjänst och som är i behov av stöd och
hjälp för att kunna ta sig till och från aktiviteter är möjligheter mer begränsade.
Är man dessutom i behov av viss hjälp vid exempelvis toalettbesök finns det ingen
Träffpunkt som utför detta utan att ringa efter hemtjänstpersonal.
Äldreförvaltningen anser att det är denna målgrupp som äldreomsorgen bör
prioritera med olika utbud av tillgång till kulturella, sociala och fysiska aktiviteter
för att ge ökad livskvalitet och möjliggöra kvarboende.
Träffpunkter och andra aktiviteter som stadsdelnämnderna erbjuder bör anpassas
till nämnda målgrupps behov. För den som har ett större behov av hjälp bör
biståndsbedömda dagverksamheter med social inriktning finnas att tillgå. Allt för
att motverka social isolering, minskad fysisk förmåga och sjukdom.
Äldreförvaltningen kommer att tillsammans med Äldrecentrum anordna en
seminariedag där bland annat resultatet av rapporten kommer att diskuteras och
goda exempel i staden kommer att lyftas fram.
För att äldre ska kunna bo kvar i ordinärt boende, under skäliga förhållanden, fast
de får ett ökat behov av hjälp och svårigheter att röra sig är det av största vikt att
stadens äldreomsorg möter denna målgrupps behov och planerar för detta. Det
gäller så väl olika former av träffpunkter, biståndsbedömda dagverksamheter så
som möjlighet till korttidsvård.
Rådet gör följande uttalande:
”Kommunstyrelsens pensionärsråd instämmer med rapportens förslag till
åtgärder och inväntar en uppföljning.”

-

§ 12 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. 2010-09-30
DNR 201-72/2010

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en
månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens
utveckling.
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Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2010 på 4,2 mnkr, vilket motsvarar
prognosen i tertialrapport 2/2010. Överskottet hänförs i huvudsak till outnyttjade
medel för vikarieersättning samt lägre personalkostnader.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.

8.

Förvaltningschefens information



Sven Erik Wånell och Mats Thorslund redogör för Äldrecentrums
slutrapport ”Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med
demenssjukdom” (2010:10) och svarar på rådets frågor. Rapporten samt
informationsmaterial angående bemanning på demensboenden finns på ÄC
och Socialstyrelsens hemsidor.



Git Skog presenterar projektet ”Kultur för äldre”, svarar på rådets frågor.
Kultur för äldre är ett projekt som erbjuder kostnadsfria kulturupplevelser
på vård- och omsorgsboenden och servicehus. Projektet erbjuder
kulturpaket med varierande innehåll. Syftet med de olika kulturpaketen är
att ge ökad livskvalitet för de äldre och pedagogiska verktyg till personal.
Projektet kommer att utvärderas.



Gunnel Rohlin informerar övergripande om det aktuella läget på
Äldreförvaltningen och särskilt tar upp följande:

-

Den 20 oktober offentliggörs stadens budget och verksamhetsförutsättning
för nästa mandatperiod och stadens budget för nästa år. Äldreförvaltningen
återkommer med information till nästa rådsmöte den 2 november.

-

Den 28-29 oktober äger rum Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan i
Älvsjö med tema Bemötande – en nyckelfråga i värdegrunden.
Till Äldredagarna anmäler sig Olle Eriksson.

-

Årets ”En dag för anhöriga” äger rum på lördag den 9 oktober i stadshuset.
Borgarrådet Ewa Samuelsson inleder anhörigdagen. Äldreförvaltningen
kommer att vara representerad av kostenheten, äldre- och handikappjouren,
äldreombudsmannen Lotta Burenius, äldreomsorgsinspektörerna samt
några strateger för bl.a. projektet Omsorgsdagboken och handdatorerna.

-

Arbete pågår med att ta fram nya riktlinjer för fördelning av medel till
frivilliga organisationer och de nya riktlinjerna förväntas bli klara senare i
höst. Därför kan frivilliga organisationer ansöka om verksamhetsbidrag för
nästa år enligt hittills gällande regler.

-

Kommunfullmäktige har den 22 januari 2010 (§ 12) godkänt
”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad
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om hälso- och sjukvårdens ansvar för äldre samt personer med fysisk
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd
samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt”.
Ärendet behandlades på Äldrenämnden och KPR i oktober 2009 (dnr 108200/2009). Överenskommelsen har undertecknats den 12 april 2010 av
stadsdirektören och chefen för avd för närsjukvård på landstinget och är nu
gällande.
Kommunfullmäktiges beslut av den 27 februari 2010 delas ut till rådets
ordförande och vice ordförande samt får var sin kopia av den påskrivna
överenskommelsen.


Gunnel Rohlin delar ut broschyren ”Information till dig som ska träffa en
biståndshandläggare”.



Raili Karlsson informerar om att stadsledningskontoret ska se över
sökfunktionen: ”Jämför service” som finns på stadens hemsida
www.stockholm.se
Till arbetsgruppen önskas två representanter från KPR, första möte är
planerat till den 27 oktober.
Till arbetsgruppen för översyn av stadens funktion ”Jämför service”
anmäler sig Lars Wettergren och Kerstin Genell Andrén.

9.

Övriga frågor



Rådet önskar få till nästa möte kommentar till den tidigare utdelade
rapporten ”Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av
projektet ”Social dokumentation på Kungsholmen, ÄC rapport 2010:9.



Rådet önskar få Aktuellt på äldreområdet för år 2010.



Rådet undrar om det finns en skriftlig information angående fel och
komplikationer med användning av trygghetslarm som kan delges rådet.

Vid protokollet

Barbara Ahlmark
Rådets sekreterare
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